Zápisnica 09/2013
zo zasadnutia Akademického senátu Fakulty európskych štúdií a regionálneho rozvoja
SPU v Nitre (ďalej AS FEŠRR)
zo dňa 20. júna 2013
Prítomní:

JUDr. J.Ďurkovičová, doc. Ing. A. Fehér, PhD., JUDr. L. Palšová, PhD.,
Ing. M. Chreneková, Ing. Ľ. Rumanovská, PhD., Ing. Ž. Pauková, PhD.,
Mgr. M. Kotrla, PhD., Ing.E. Lázárová, Bc. V. Magáthová, T. Karabinoš

Hostia:

prof. JUDr. A. Bandlerová, PhD., Ing. G. Palšová
(Príloha č.1 k originálu Zápisnice 09/2013)

Program:
1) Otvorenie
2) Voľba overovateľov zápisnice
3) Kontrola plnenia uznesení AS FEŠRR
4) Návrh na zmenu bodu 5) zápisnice č. 07/2013 zo dňa 12. apríla 2013 zo zasadnutia AS
FEŠRR (predkladá prof. JUDr. A. Bandlerová, PhD., dekanka FEŠRR)
5) Ďalšie podmienky prijatia na štúdium študijných programov v I. stupni štúdia
uskutočňovaných Fakultou európskych štúdií a regionálneho rozvoja SPU v Nitre pre
akademický rok 2014/2015 (predkladá: prof. JUDr. Anna Bandlerová, PhD., dekanka
fakulty)
6) Návrh na zmenu Zásad volieb do AS FEŠRR (predkladá JUDr. J. Ďurkovičová,
predsedníčka AS FEŠRR)
7) Vyhlásenie volieb do študentskej časti AS FEŠRR (za Ing. P. Absolóna)
8) Rôzne
9) Záver

K bodu 1)
Zasadnutie akademického senátu po úvodných slovách, ktorými privítala členov AS FEŠRR
a zúčastnených hostí otvorila a viedla predsedkyňa akademického senátu, JUDr. J.
Ďurkovičová. Z celkového počtu 10 členov AS FEŠRR (2 členovia, študent P. Absolón
úspešne ukončil štúdium na FEŠRR, študentka Ľ. Majstríková úspešne ukončila štúdium na
FEŠRR a požiadala o pozastavenie členstva v AS FEŠRR) bolo prítomných všetkých 10
členov. AS FEŠRR bol uznášaniaschopný.
Predsedkyňa akademického senátu oboznámila jeho členov s programom zasadnutia
a v zmysle Rokovacieho poriadku AS FEŠRR umožnila predložiť doplňujúce alebo
pozmeňujúce návrhy k predloženým bodom programu. Neboli predložené žiadne doplňujúce
ani pozmeňujúce návrhy a predsedkyňa akademického senátu dala v zmysle ustanovení
Rokovacieho poriadku AS FEŠRR o predloženom programe zasadnutia hlasovať.
Hlasovanie o navrhovanom programe zasadnutia:
počet hlasov za:
10
počet hlasov proti:
0
zdržali sa hlasovania:
0

1

Uznesenie 1/09/2013:
AS FEŠRR jednomyseľne schvaľuje navrhnutý program zasadnutia AS FEŠRR.
Zasadnutie AS FEŠRR sa bude riadiť nasledovným programom:
1) Otvorenie
2) Voľba overovateľov zápisnice
3) Kontrola plnenia uznesení AS FEŠRR
4) Návrh na zmenu bodu 5) zápisnice č. 07/2013 zo dňa 12. apríla 2013 zo zasadnutia
AS FEŠRR (predkladá prof. JUDr. A. Bandlerová, PhD., dekanka FEŠRR)
5) Ďalšie podmienky prijatia na štúdium študijných programov v I. stupni štúdia
uskutočňovaných Fakultou európskych štúdií a regionálneho rozvoja SPU v Nitre pre
akademický rok 2014/2015 (predkladá: prof. JUDr. Anna Bandlerová, PhD., dekanka
fakulty)
6) Návrh na zmenu Zásad volieb do AS FEŠRR (predkladá JUDr. J. Ďurkovičová,
predsedníčka AS FEŠRR)
7) Vyhlásenie volieb do študentskej časti AS FEŠRR (za Ing. P. Absolóna)
8) Rôzne
9) Záver

K bodu 2)
Predsedkyňa AS FEŠRR požiadala členov Akademického senátu o návrhy na overovateľov
zápisnice. Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí JUDr. Lucia Palšová, PhD. a Mgr.
Marián Kotrla, PhD.
Hlasovanie o navrhnutých overovateľoch zápisnice:
JUDr. Lucia Palšová, PhD.
Mgr. Marián Kotrla, PhD.
počet hlasov za:
10
počet hlasov za:
10
počet hlasov proti:
0
počet hlasov proti:
0
zdržali sa hlasovania: 0
zdržali sa hlasovania: 0

Uznesenie 2/09/2013:
AS FEŠRR schvaľuje JUDr. Luciu Palšovú, PhD. a Mgr. Mariána Kotrlu, PhD. za
overovateľov zápisnice.
K bodu 3)
Uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia AS FEŠRR, ktoré sa uskutočnilo dňa 12. júna
2013 boli akademickým senátom skontrolované a sú považované za splnené. Uznesením
6/08/2013 AS FEŠRR schválil presunutie vyhlásenia volieb do študentskej časti AS FEŠRR
(Ing. P. Absolón, Ing. E. Lázárová) na najbližšie zasadnutie AS FEŠRR. Vyhlásenie
predmetných volieb je zaradené v Programe zasadnutia AS FEŠRR dňa 20. júna 2013, ako
bod 7) schváleného programu zasadnutia AS FEŠRR. Predsedkyňou senátu bolo
skonštatované, že uznesenie bolo splnené.
K bodu 4)
Dekanka fakulty prof. JUDr. Anna Bandlerová, PhD. predložila Akademickému senátu
FEŠRR návrh na úpravu Zápisnice č. 07/2013 zo zasadnutia Akademického senátu FEŠRR,
zo dňa 12. apríla 2013 a to vypustením prílohy č. 3 k bodu 5) predmetnej zápisnice z dôvodu,
že k uvedenej prílohe č. 3 bodu 5) sa AS FEŠRR nevyjadroval.

2

Hlasovanie o úprave zápisnice č. 07/2013 vypustením prílohy č. 3 k bodu 5):
počet hlasov za:
10
počet hlasov proti:
0
zdržali sa hlasovania: 0
Uznesenie 3/09/2013
AS FEŠRR jednomyseľne schvaľuje zmenu zápisnice č. 07/2013 zo dňa 12. apríla 2013
a to vypustením prílohy č.3 k bodu 5) zápisnice.
K bodu 5)
Dekanka fakulty prof. JUDr. Anna Bandlerová, PhD. predložila AS FEŠRR na schválenie
Ďalšie podmienky prijatia na štúdium študijných programov v I. stupni štúdia
uskutočňovaných Fakultnou európskych štúdií a regionálneho rozvoja SPU v Nitre pre
akademický rok 2014/2015 (dve alternatívy prijímacieho konania., 1. prijímací pohovor
s uchádzačom, 2. prijímacie skúšky (testy) (Príloha č.2 k originálu Zápisnice 09/2013)
V diskusii vystúpili: prof. JUDr. A. Bandlerová, PhD., Ing.Ľ. Rumanovská, PhD., Ing. M.
Chreneková, ktoré sa vyjadrili k týmto otázkam:
- forma prijímacieho konania prostredníctvom prijímacieho pohovoru je prijateľnejšia,
osobný kontakt s uchádzačom,
- nižší počet uchádzačov o štúdium,
- väčší záujem oproti minulým rokom o študijný program Environmentálny manažment,
- zvýšený záujem o štúdium v anglickom jazyku.
Hlasovanie o Ďalších podmienkach prijatia na štúdium študijných programov v I. stupni
štúdia uskutočňovaných Fakultnou európskych štúdií a regionálneho rozvoja SPU v Nitre pre
akademický rok 2014/2015 – alternatíva prijímací pohovor s uchádzačom
počet hlasov za:
10
počet hlasov proti:
0
zdržali sa hlasovania: 0
Uznesenie 4/09/2013:
AS FEŠRR jednomyseľne schvaľuje Ďalšie podmienky prijatia na štúdium študijných
programov v I. stupni štúdia uskutočňovaných Fakultnou európskych štúdií a regionálneho
rozvoja SPU v Nitre pre akademický rok 2014/2015 – alternatíva prijímací pohovor
s uchádzačom.
K bodu 6)
Predsedkyňa akademického senátu JUDr. J. Ďurkovičová, predložila na rokovanie pripravený
návrh ďaľších zmien Zásad volieb do AS FEŠRR, o budúcej príprave ktorého informovala
členov akademického senátu na zasadnutí Akademického senátu dňa 12. júna 2013.
Zdôvodnila postupne význam a podstatu jednotlivých navrhovaných zmien, obsiahnutých
v návrhu Zmeny č.2/2013 Zásad volieb do AS FEŠRR SPU v Nitre. V diskusii vystúpili Ing.
Ž. Pauková, PhD. a Ing. M. Chreneková. (Príloha č.3 k originálu Zápisnice 09/2013).
Uznesenie 5/09/2013:
AS FEŠRR jednomyseľne schvaľuje návrh Zmeny č.2/2013 Zásad volieb do Akademického
senátu FEŠRR SPU v Nitre.
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K bodu 7)
Predsedkyňa AS FEŠRR v zmysle splnenia uznesenia č. 6/08/2013 AS FEŠRR zo dňa
12.06.2013 predložila návrh na vyhlásenie doplňujúcich volieb kandidáta na funkciu člena
AS FEŠRR za študentskú časť akademickej obce FEŠRR SPU v Nitre a to za člena
študentskej časti AS FEŠRR Ing. Pavla Absolóna z titulu ukončenia členstva v AS FEŠRR
z dôvodu úspešného ukončenia štúdia na FEŠRR. Termín doplňujúcich volieb kandidáta na
funkciu člena AS FEŠRR za študentskú časť AO FEŠRR SPU v Nitre bol akademickým
senátom navrhnutý na 9. júl 2013, pričom bolo dohodnuté, že voľby budú prebiehať
v zasadačke Dekanátu FEŠRR v čase od 8.00 h do 15.30 h. V prebiehajúcej rozprave sa
akademický senát zhodol, že vyhlásenie doplňujúcich volieb do študentskej časti AS FEŠRR
za Ing. E. Lázárovú sa uskutoční na septembrovom zasadnutí.
Študentskou časťou AS FEŠRR boli pre voľby, konané dňa 9. júla 2013 navrhnutí kanditáti
na členov Fakultnej študentskej volebnej komisie (FŠVK) a to: 1. Ing. Daniel Madarász, 2.
Ing. Tomáš Malatinec, 3. Ing. Martin Mariš, 4. Ing. Monika Bumbalová, 5. Ing. Juraj
Vavrovič, 6. Ing. Michal Beniak, 7. Ing. Eva Lázárová, 8. Ing. Petra Zaujecová, 9. Bc.
Patrícia Mariničová, 10. Bc. Martin Motyčák, 11. Ing. Marián Kováčik, 12. Ing. M. Hamada.
V zmysle Zásad volieb do AS FEŠRR informovala predsedkyňa senátu členov AS FEŠRR
o povinnosti predsedu akademického senátu zvolať následne po uskutočnených voľbách
zasadnutie AS FEŠRR, na ktorom budú zverejnené platné výsledky volieb do študentskej
časti AS FEŠRR.
Výsledok hlasovania o vyhlásení doplňujúcich volieb do študentskej časti AS FEŠRR :
počet hlasov za:
10
počet hlasov proti:
0
zdržali sa hlasovania: 0
Uznesenie 6/09/2013
AS FEŠRR sa jednomyseľne uznáša na vyhlásení doplňujúcich volieb kandidáta na
funkciu člena AS FEŠRR za študentskú časť akademickej obce FEŠRR SPU v Nitre a to
za člena študentskej časti AS FEŠRR Ing. Pavla Absolóna z titulu ukončenia členstva v AS
FEŠRR z dôvodu ukončenia štúdia na FEŠRR.
K bodu 8)
V bode rôzne dekanka fakulty prof. JUDr. Anna Bandlerová, PhD. informovala členov
Akademického senátu o:
prípise rektora SPU o súhlase rektora všetkým dekanom jednotlivých fakúlt, vedúcim
zamestnancom celoškolských pracovísk a rektorátu SPU v Nitre na úpravu pracovnej
doby zamestnancov SPU v Nitre (okrem zamestnancov, ktorí zabezpečujú nepretržitú
prevádzku univerzity). Uvedené je podmienené dodržaním 7,5 hod. dennej pracovnej
doby a zabezpečením pracovných podmienok tak, aby nebola prekračovaná únosná
tepelná záťaž na pracoviskách počas dní, keď teplota vonkajšieho vzduchu nameraná
v tieni presahuje 30 stupňov C.
návrhu dekanky fakulty o stanovení celofakultnej dovolenky počas letných prázdnin (od
29. júla 2013 do 11. augusta 2013) pre zamestnancov Fakulty európskych štúdií
a regionálneho rozvoja. Počas uvedeného obdobia odporučila účasť jedného
pedagogického pracovníka na jednotlivých katedrách fakulty.
K bodu 9)
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Predsedkyňa AS FEŠRR poďakovala členom AS FEŠRR, aj hosťom zasadnutia
akademického senátu za účasť a ukončila zasadnutie AS FEŠRR.
V Nitre, dňa 23. júna 2013

JUDr. Jana Ďurkovičová
Predsedkyňa AS FEŠRR
v.r.

Ing. Valéria Magáthová
Tajomníčka AS FEŠRR
v.r.

JUDr.. Lucia Palšová, PhD.
Overovateľka zápisnice
v.r.

Mgr. Marián Kotrla, PhD.
Overovateľ zápisnice
v.r.

Prílohy:
Príloha č.1 k originálu Zápisnice 09/2013 zo zasadnutia AS FEŠRR: Prezenčná listina zo
zasadnutia Akademického senátu FEŠRR SPU v Nitre konaného dňa 20. 06. 2013
Príloha č.2 k originálu Zápisnice 09/2013 zo zasadnutia AS FEŠRR: Ďalšie podmienky
prijatia na štúdium študijných programov v I. stupni štúdia uskutočňovaných Fakultou
európskych štúdií a regionálneho rozvoja SPU v Nitre pre ak. rok 2014/2015
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Príloha č.3 k originálu Zápisnice 09/2013 zo zasadnutia AS FEŠRR: Návrh Zmeny č.2/2013
Zásad volieb do Akademického senátu Fakulty európskych štúdií a regionálneho rozvoja
Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre (ďalej v texte Zásad volieb)

6

